REFERAT
Mandag den 25. januar 2010 kl. 18.30

Tilstede: 23 stemmeberettigede samt Susanne Frey, Jacob C. Petersen, Annette Hartlev
1. Valg af dirigent
På bestyrelsens anbefaling blev Birte Kastrup Rasmussen valgt til dirigent. Birte
Kastrup Rasmussen kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var
indkaldt rettidigt og alle formalia overholdt.
Men med 23 stemmeberettigede samt 3 fuldmagter, var generalforsamlingen ikke
beslutningsdygtig, da dette kræver, at mindst 2/3 af forældrekredsens
medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.
Dirigenten gav ordet til Jan Skovsby fra bestyrelsen, for fremlæggelse af
bestyrelsens planer for låneomlægning.
2. Omlægning af skolens lån
Jan Skovsby gennemgik oplægget fra bestyrelsen. Bestyrelsen vil gerne have
godkendelse til at omlægge skolens lån. Bestyrelsens oplæg er, at dette sker efter 3
principper:
• Maksimum samme ydelse som i dag
• Maksimum 50 % optages som afdragsfrit lån

• Fast rente i minimum 10 års løbetid
Disse kriterier for låneomlægningen ønskes for at fordele afdrag på gælden over en
større årrække samt for at få frigivet kapital til forbedringer her og nu.
Søndergaard m.fl. påpegede, at der manglede bilag til indkaldelsen, således at det
var muligt at sætte sig ind i, hvad det var, bestyrelsen ønskede. Bestyrelsen lovede at
sende en uddybning ud sammen med referatet.
Hans Kock mente, at der skulle foretages en afstemning før der blev afholdt endnu en
ekstraordinær generalforsamling. Dirigenten anførte, at vedtægterne ikke lagde op til
en afstemning, men foreslog, at en tilkendegivelse af holdning til oplægget ville
være på sin plads som udgangspunkt for den anden ekstraordinære
generalforsamling.
Afslutningsvis bad dirigenten forsamlingen ved håndsoprækning, at tilkendegive om
de var positive overfor bestyrelsens oplæg. Alle fremmødte var positive overfor
oplægget.
3. Eventuel
Birte takkede for god ro og orden og opfordrede ligeså mange til at møde op til den

ordinære generalforsamling, da der bliver fremlagt mange informationer om skolens drift i
det forgangne år samt fremtiden.
Forslag om at få sponsorering af legeplads mm.. Bestyrelsen arbejder på at få
sponsorater, men indtil videre er der ikke kommet noget positivt ud af dette.

BILAG
Beskrivelse af nuværende lån og ydelser:
Skolen har i dag 2 lån:
Et kontantlån med hovedstol på 7 mio. kr. samt obligationsrestgæld på ca. 6,8 mio. kr. Et
flexlån med hovedstol på ca. 8,9 mio. kr. samt obligationsrestgæld på ca. 8,5 mio. kr.
Nuværende lån kan indikativt indfries til 15,3 mio. kr. Samtidig kan der indikativt optages
nye lån indenfor ovenstående principper (samme ydelse 1,1 mio. kr. pr. år de næste 10 år)
med en udbetaling på knap 17 mio. kr.
Indikativt giver det et provenu på over 1,5 mio. kr., som kan bruges til investeringer på
skolen i den nærmeste årrække (Så som toilet, bad, gymnastiksal mv.).
Pengene skal naturligvis ikke indgå i den daglige drift.
Skolens ejendom er i regnskabet optaget til en værdi på 27,95 mio. kr. pr. 1. oktober 2008.
Dog er de nye lån under 50 % af markedsvurderingen. Skolen har således en betragtelig
friværdi, som passer godt til den konservative linje som bestyrelsen ønsker omkring
skolens økonomi.

